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Acta de la sessió del Consell de Barri de la Maternitat i Sant Ramon 

 

A Barcelona, a les 18 h del dia 27 de maig del 2021, es fa la sessió del Consell de Barri de la 

Maternitat i Sant Ramon en format semipresencial a l’aula Fèlix Serratosa del Parc Científic de 

Barcelona (carrer de Baldiri Reixac, 10). 

La taula que presideix el Consell està formada per: 
 
President (Regidor del Districte): Joan Ramon Riera Alemany 
 
Vicepresidència: Ana Ramón i Eduard Català  
 
Secretari del Consell: Víctor Nieto 
 
Assisteixen els consellers i conselleres següents a través de la plataforma decidim.barcelona: 
 
Sergi Mariné Santos, JxCAT 
Josep M Gebelli Isart, ERC 
 
Presencialment van ser-hi els següents consellers i conselleres: 
 
Lucía García Carretero, BComú 
Jordi Guillen Sarrat, BComú 
Carlos Hornero Sánchez, PSC 
Irene Morales Morales, Consellera Tècnica 
 
La sessió va ser retransmesa en temps real a través de la plataforma digital de participació de 
l'Ajuntament de Barcelona decidim.barcelona. 
 
El regidor, el senyor Joan Ramon Riera, donant pas a l’inici del consell de barri amb una 
benvinguda a la senyora Maria Teresa Terrades, directora del Parc Científic. 
 
Tot seguit, informa de la modificació de l’ordre dels punts de l’ordre del dia, que queden així: 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Presentació del Parc Científic de Barcelona 

3. Informació estat estació Ernest Lluch (L5) i informació L9 de metro 

4. Informe del Regidor del Districte de les Corts 

5. Presentació de la Taula de Dones 



 
 

 

 

6. Pressupostos Participatius 

7. Suspensió de llicències de les macrocuines 

8. Mesura de govern sobre el Pla Director Campus Sud 

9. Torn obert 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 

 

2. Presentació del Parc Científic de Barcelona 

La senyora Maria Teresa Terrades agraeix la celebració del Consell de Barri al Parc 

Científic, una entitat científica de referència a escala mundial. Explica que al Parc hi 

treballen 3.000 persones d’un centenar d’entitats i que disposa de laboratoris de biologia i 

química, així com diferents serveis i infraestructures. També s’hi fan seminaris i difusió de 

la ciència. 

 

3. Informació estat estació Ernest Lluch (L5) i informació L9 de metro 

El senyor Pedro Malavia, de la Direcció General d’Infraestructures, recorda que les obres 

s’havien aturat per la crisi, però s’ha aconseguit la dotació econòmica per posar en servei 

l’estació. El vestíbul té dos accessos i un d’ells actua com a intercanviador amb el tramvia, 

i compta amb escales mecàniques i dos ascensors per baixar a les andanes. L’estació es 

troba en fase de proves i podria entrar en funcionament el juliol. Es farà una proposta per 

organitzar una visita prèvia a l’entrada en servei. 

1a intervenció: La senyora Anna Ramon voldria ser present durant la visita. 

2a intervenció: Una veïna pregunta si hi haurà escales mecàniques. 

El senyor Pedro Malavia confirma que l’estació té escales mecàniques. 

3a intervenció: El senyor Andrés pregunta si només hi haurà un accés a l’estació i com es 

farà el transbordament entre el metro i el TRAM. 

El senyor Malavia respon que hi ha una boca de metro amb escales fixes i mecàniques 

amb un ascensor al costat, que comunica directament amb les andanes del TRAM. 

4a intervenció: La senyora Àngels vol saber la funció d’una reixa de ventilació. 

Aclareix que es tracta d’una reixa de ventilació de túnel situada a l’entorn de l’estació. 



 
 

 

 

Amb relació a l’L9, es treballa en les estacions del viaducte de la Zona Franca, que es 

troben en fase de proves. Es reemprenen les obres del pou de Mandri, tractant de 

compatibilitzar l’excavació, però minimitzant l’efecte sobre els veïns. Les obres del tram 

central encara no tenen data. 

5a intervenció: Un veí pregunta per l’estat de l’estació del camp del Camp Nou. 

El senyor Pedro Malavia manifesta que l’estació és un pou d’extracció de terres, i això la 

retarda en el calendari. Aquesta estació no entraria en funcionament fins a l’any 2027. 

6a intervenció: El senyor Català voldria saber l’estat de les tuneladores. 

El senyor Malavia comparteix que hi ha dues tuneladores, una aturada a Lesseps, i una 

altra a sota de Manuel Girona, que hauria d’estar en condicions d’acabar el túnel. 

7a intervenció: La senyora Felisa demana si s’ha previst l’afluència de públic a llarg termini 

a l’estació del Camp Nou i si s’han planificat els accessos suficients. 

S’explica que la planificació no ha canviat. Són estacions dotades per una afluència 

massiva, ja que tota l’L9 està pensada per una freqüència de pas molt elevada. 

 

4. Informe del Regidor del Districte de les Corts 

El regidor informa que s’han deixat d’emetre informes previs urbanístics per club 

cannàbic. Hi va haver una reunió amb el president i la junta directiva del Barça on se’ls va 

requerir màxima celeritat en les obres actualment en marxa i es va acordar convocar el 

mes de juny la Comissió de Seguiment de l’entorn Barça. El Festival Circorts se celebrarà el 

18, 19 i 20 de juny. Les escultures de cérvols de bronze de Frederic Marès retornen als 

jardins de Vicens Vives. Finalment, es projecta un vídeo del projecte No estem sol*s. 

 

5. Presentació de la Taula de Dones 

La consellera Lucía García presenta la Taula de Dones, òrgan de participació del Districte 

que es reuneix un cop al mes, i convida a participar a les altres dones. 

Un membre de la Taula de Dones i voluntària de l’Associació Contra el Càncer, vol que la 

gent sàpiga que l’Associació és al Districte. Pel que fa a la Taula, fan moltes activitats, 

estan atentes al que passa a la Ciutat, i lluiten contra la violència de gènere. També 

explica la Viquipèdia de dones, que dona a conèixer dones que estaven amagades. 

La senyora Àngels parla del cicle de cinema on, trimestralment, es fa un títol específic. 

També convida a les dones de les Corts a participar. 

 



 
 

 

 

6. Pressupostos Participatius 

La senyora Eva Albaladejo comunica que comença la campanya de comunicació anunciant 

els projectes que passen a la fase de votació, que serà del deu al vint de juny. Es farà una 

exposició a la Biblioteca Montserrat Abelló per exposar els 17 projectes i sortides mòbils. 

1a intervenció: Un veí demana una plataforma amb una cistella als jardins de Bacardí. 

La gerent comenta que el promotor fa la proposta i això és el que se sotmet a votació. 

2a intervenció: El senyor Alex considera que la participació ha estat baixa i, en la nova 

fase, s’hauria de treballar a donar a conèixer com votar i fer servir el decidim.barcelona. 

El regidor exposa que els Pressupostos Participatius són una aposta per un canvi cultural 

en la governança i que no s’ha de renunciar a un projecte que interpel·la als ciutadans. 

3a intervenció: La senyora Felisa pregunta quants diners queden pels Pressupostos 

Participatius després de la Covid, quins projectes es poden votar, i si l’Ajuntament prendrà 

nota de les necessitats manifestades en els projectes. 

El regidor respon que es destinen 35 milions, 2 al districte de les Corts. Tot seguit 

confirma que el 8 de juny es farà una presentació a la Biblioteca dels 17 projectes. A més, 

manifesta que és important tenir projectes amb una voluntat ciutadana al darrere. 

4a intervenció: Una veïna exposa que a molta gent li feia mandra inscriure’s per votar i, a 

tot Barcelona, quan hi ha una associació o equipament al voltant, aconsegueix més vots. 

El regidor explica que la inscripció només s’ha de fer un cop a la vida. Quan s’apel·la a la 

democràcia directa, l'organització és vàlida, i les AMPA de les escoles fan pressió. 

 

7. Suspensió de llicències de les macrocuines 

Amb referència a les macrocuines, el regidor subratlla que, des d’un primer moment, es 

va fer una taula de diàleg amb les AVV i presidents d’escala afectats del carrer Felipe de 

Paz, i el que allà es va acordar s’ha traslladat a la realitat. Hi ha una suspensió de llicències 

que durarà un any. Es convocarà la taula per discutir una proposta de planejament 

urbanístic. Mentrestant es poden produir petits treballs per assegurar l’obra. 

1a intervenció: La senyora Lidia no entén que s’hagi de reforçar obres no legalitzables, 

com la xemeneia, i creu que hauria de tornar a l’estat inicial. 

2a intervenció: La senyora Ramon reclama que tot allò que passa de l’alçada de l’edifici ha 

d’anar fora, i manifesta que no volen les cuines. 

3a intervenció: La senyora Felisa insisteix que s’ha de tornar a l’estat inicial. 



 
 

 

 

4a intervenció: Un representant dels estudiants de la Facultat d’Arquitectura insta a 

oposar-se a les macrocuines pel seu impacte urbà. 

El regidor manifesta que es comparteix el criteri. Els tècnics i la Guàrdia Urbana han actuat 

de manera diligent. Quan es fa un comunicat d’obra, el responsable és el tècnic del privat. 

Quan s’hagi respost a tots els recursos, es procedirà a l’ordre de retirada dels volums. 

La gerent exposa que hi ha un termini de tres mesos de resposta al recurs, després el 

privat tindrà un termini per enderrocar, i si no ho fa, començaran les multes coercitives. 

Podria acabar amb un enderroc per part de l’Ajuntament, derivant-ne els costos. 

El regidor informa que, en aquests casos, el privat acostuma a exhaurir tots els terminis i a 

fer tots els recursos possibles. 

5a intervenció: El senyor Hernández afirma que el Govern del Districte coneixia que 

s’estaven fent aquestes cuines abans que els veïns. A Sant Martí passa el mateix. 

El regidor remarca que el cas de les Corts va ser el primer, i subratlla que els expedients 

han estat a disposició de qui ho ha demanat. El cas de Sant Martí és posterior i és diferent 

perquè l’obra no ha començat. 

6a intervenció: La senyora Lidia pregunta quin pot ser el calendari dels recursos i es 

mostra preocupada perquè les obres es puguin acabar durant les vacances d’agost. 

La gerent subratlla que la suspensió d’obres va ser dos mesos abans de la suspensió 

general i hi va haver una reacció ràpida. El recurs d’alçada és del 31 de març del 2021, hi 

ha un termini de tres mesos, i s’està treballant per donar una resposta completa. 

El regidor creu que es pot vèncer la por creant marcs de confiança els uns amb els altres. 

 

8. Mesura de govern sobre el Pla Director Campus Sud 

El regidor constata que es va constituir la Taula del Campus Sud, on es va acordar fer una 

reflexió sobre la transformació urbanística per convertir l’espai en un entorn més ciutadà. 

Des del Govern Municipal es proposa fer un procés participatiu. És una transformació de 

llarg recorregut que s’ha de discutir amb temps per fixar unes línies mestres. Des del web 

del Districte es pot descarregar la proposta tècnica que es va fer arribar a les entitats. 

 

9. Torn obert 

1a intervenció: La senyora Marta demana una zona de càrrega i descàrrega, i una zona 

verda, a l’avinguda de Xile. També demana reorientar els bancs de l’avinguda de Xile. 



 
 

 

 

2a intervenció: La senyora Anna Ramon creu que és més important ampliar les voreres a 

travessera de les Corts que fer-hi carrils bici. Quan juga el Barça, la gent ha de baixar de la 

vorera per tornar a casa. La instal·lació elèctrica no està soterrada. El pàrquing de Felipe 

de Paz té uralita que pot caure i està ple de rates. Davant del carrer Benavent hi ha alguna 

cosa enganxada amb la qual es pot ensopegar i caldria treure les tanques de les 

jardineres. Darrere de la xemeneia de Ceràmiques Vicens està ple de pixums. S’ha trucat 

moltes vegades la Guàrdia Urbana pels ocupes dels carrers Felipe de Paz i Benavent. 

3a intervenció: El senyor Català denuncia les motos aparcades a la vorera de riera Blanca. 

Les terrasses ocupen tres línies de taules que no permeten el pas. Demana saber quan 

Parcs i Jardins farà mesures d’arbrat, i pregunta pel baldeig de pressió. Rajoles aixecades i 

reixes de clavegueram malmeses a riera Blanca. També informa d’esvorancs a l’asfalt. 

4a intervenció: El senyor Alex creu que la gent del barri no està prou mobilitzada i proposa 

posar espais als Centres Cívics per ensenyar a tothom a apuntar-se al decidim.barcelona. 

5a intervenció: El senyor Ander Abramo afirma que hi ha una desconnexió entre la 

universitat i el barri. Expressa que els estudiants d’arquitectura no es refien de la direcció 

de la universitat ni de la facultat i per això diverses organitzacions d’estudiants s’intenten 

agrupar per representar-se millor. Creu que la zona no és prou segura a la nit. 

6a intervenció: El senyor Joan Hernández explica que hi ha una manca de confiança, ja 

que no hi ha prou comunicació i se senten enganyats amb l’Espai Barça. Recorda que hi ha 

pendent una reunió per la residència Sanitas. Demana cuidar el patrimoni de Can Planes. 

Quant a les cuines fantasma, creu que l’Ajuntament coneixia la instal·lació de la xemeneia. 

Creu inadmissible que els patinets a les voreres vagin més de pressa que els cotxes. 

Recorda el compromís d’una reunió sobre aparcament a la Maternitat. Finalment, 

manifesta que el parc de Can Rigal està abandonat. 

7a intervenció: La senyora Felisa es mostra preocupada pels clubs cannàbics i demana que 

no s’arribin a instal·lar. També demana enderrocar la xemeneia i vol aclariments sobre la 

normativa. Amb relació als plans de l’Espai Barça i del Campus Sud, dubta que es pugui 

abastar tant. 

El regidor comparteix la preocupació pel Campus Sud i és el moment de fer una reflexió. 

Pel que fa als pressupostos participatius, hi haurà punts d’informació i assessorament 

veïnal per promoure el vot. Celebra la implicació dels estudiants en la transformació de 

l’entorn. Amb referència al pàrquing de Felipe de Paz, el requeriment ja hauria d’estar fet, 

però es comprovarà. El tema de travessera de les Corts és més complex del que sembla, i 

s’ha de trobar una nova secció que satisfaci les necessitats de la Ciutat. La situació de les 

terrasses és extraordinària per la Covid. S’ha de fer un debat sobre l’avinguda de Madrid. 

Pren nota dels temes plantejats amb fotografies i del manteniment de les voreres. La 

poda dels arbres és una qüestió tècnica de Parcs i Jardins, però creu que serà a la tardor o 

l’hivern. Pel que fa a les motos, s’enviarà la Guàrdia Urbana a riera Blanca. Es regularà tot 



 
 

 

 

l’aparcament de la Maternitat, i el mandat acabarà amb tot l’aparcament del Districte 

regulat. Expressa que no se li haurien d'atribuir suposats compromisos per ser d’un partit. 

El Govern actual ha de vetllar pel compliment dels acords existents. Hi ha molts metres de 

verd. Es mostra satisfet d’acollir l’activitat de l’Hospital Clínic, hospital de referència a 

Europa i Espanya. 

El regidor agraeix la participació i clou el Consell de Barri de la Maternitat i Sant Ramon a les 

20.28 hores. 

 


